
Om Studenterrevyen 2020 

 
På trods af titlen INGEN DÆKNING kan man roligt sige, at årets Studenterrevy har rigeligt med 
kunstnerisk dækning – og vi forventer at skyde dette årti i gang med et brag af en revy. 

Om revyens indhold udtaler instruktør Maria Garde: Vi er spændte og klar - og når den utro 
konsulents kolde hænder igen trykker på gensplejsemaskinen i vejarbejdet, så synger vi en salme i 
gravmol, også selv om vi har nok i os selv, som følge af en anderledes reform, der har forbedret 
klimaet til fordel for badedyrene. Det vides stadig ikke med sikkerhed, om madspild er danskernes 
nye nationalsport, men vi giver med garanti svaret.  
Lyder det som volapyk?? Det er det ikke – det er bare et sammensurium af Studenterrevyen. Kom 
selv og se, hør og bliv underholdt af CO2-venlige, ikke krænkende, køns-korrekte søforklaringer, 
som du ikke engang anede, der var brug for. 

Studenterrevyen er i 2020 gået fra land, og spiller på det gode skib Cafe Liva i 
Nyhavn fra 5. til 22. februar. 

Cafe Liva ledes i øvrigt af teaterdirektør Jacob Morild, der selv har medvirket i flere Studenter-
revyer i 80'erne, og han har siden 1999  været garant for satirisk underholdning i verdensklasse på 
Cafe Liva.  

Vi er meget beærede over, at Jacob har sat os på plakaten på Liva – og gør alt hvad vi kan for at 
levere den standard, der hører sig til på Cafe Liva. 

Om de medvirkende i Studenterrevyen 2020 
 

Studenterrevyen ledes i år af instruktør Maria Garde, der har en lang karriere i teaterbranchen 
bag sig. Maria debuterede med hovedrollen i Anne Franks dagbog på Amager Scenen tilbage i 
1982, og hun har siden medvirket i mange børne- og familieteater-forestillinger og fungeret som 
instruktør og leder af Det Ny Familieteater.  
Med netop denne erfaring i bagagen  leder Maria kyndigt de fire unge skuespillere, der i år udgør 
skuespillertruppen i årets Studenterrevy. 

Fra Nørrebro har vi 26-årige skuespiller Jonas Stimose, der til dagligt optræder med satiregruppen 
MAGT, hvor han får mulighed for at eksperimentere med skæve karakterer og nonverbale udtryk. 
Jonas har også været med til at producere Statskundskabsrevyen i fire år. 

Fra Østerbro har vi 23-årige skuespiller Katja Ordon Larsen, der, som hun selv udtaler; "ikke kan 
lade en mulighed for at optræde ligge". Katja har optrådt siden 2. klasse, og har gennem tiden bl.a. 
optrådt i mange forskellige forestillinger på Lolland og Falster, hvor hun oprindeligt også er fra. 

Fra Østerbro har vi 21-årige skuespiller Jakob Garde. Jakob er Marias søn, og er således den 3. 
generation i familien der går teatervejen. Jakob vil gerne være filminstruktør, og har optrådt siden 
han som 9-årig startede som voice-actor hos Camp David og medvirkede som skuespiller i Karlas 
Kabale og Ølstykke Sommerteater. Jakob er også en ivrig fotograf, og har skudt billederne til 
Studenterrevyens program og plakat. 

Fra Slagelse har vi 29-årige skuespiller Louise Vangkilde, der har optrådt siden hun var 11, hvor 
hun medvirkede i Nøddebo Præstegård. Louise har studeret teateret på Oure Højskole og taget 



dramakurser hos skuespiller Lene Poulsen. Louise har i de sidste par år også arbejdet professionelt 
som både instruktørassistent og forestillingsleder på Det Kongelige Teater. 

Som kapelmester har vi entertainer Kim Preuthun, der, ud over sit musikalske virke, også arbejder 
aktiv for blindes rettigheder. Kim har bl.a. medvirket i den danske version af den 
verdensomspændende installation "Dialog i Mørke" der blev afholdt på Eksperimentarium. Kim 
har også fungeret som Studenterrevyens faste Kapelmester i de sidste 18 år. 
Kim titulerer sig gerne som "Den levende Jukebox" - og den er god nok - der er ikke den melodi, 
Kim ikke kan fremtrylle på sit piano - direkte fra hukommelsen. 

På stemmetræningssiden flankeres Kim af sanger og skuespiller Nis Pedersen, der med sin 
mangeårige erfaring som sanger og skuespiller, er med til at sikre, at årets fire skuespillere 
fremstår med det ypperligste de formår, når de træder op med sange, viser og sketchs i Årets 
Studenterrevy. Nis har en lang og navnkundig sangkarriere bag sig og er bl.a. en af de oprindelige 
medvirkende i Dr. Dantes opsætning af Gasolin, og han har medvirket i utallige opsætninger på 
Østre Gasværk Teater, Det Danske Teater, Nørrebro Teater, Odense Teater og Det Ny 
Famileteater.  

På lys og lydsiden har vi i år belysningsmester Kenneth Kreutzfeldt, der har mere end 30 års 
erfaring med teaterlys- og lyd. Kenneth har bl.a. arbejdet som belysningsmester på Cirkusrevyen i 
18 år og som teatertekniker på bl.a. Folketeatret, Kalejdoskop, Mungo Park og Det Kongelige 
Teater. De sidste 3 år har Kenneth siddet bag lys- og lydpulten på Cafe Liva og er således helt på 
hjemmebane. 

Billetsalg til Studenterrevyen 2020 
Billetter kan købes via Billetto.dk eller via studenterrevyens hjemmeside: studenterrevyen.dk 
Her kan du også læse mere om revyen og foreningen, der i næsten 100 år har stået bag 
produktionen af årets Studenterrevy i København. 

 

 

 

 


